
English

1 Your electric pressure 
cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register 
your product at www.philips.com/welcome.

2 Important

Safety
Read this user manual carefully before you use the 
appliance, and save it for future reference.

Danger
• The appliance must not be 

immersed.

Warning
• Check if the voltage indicated 

on the appliance corresponds 
to the local power voltage 
before you connect it.

• The appliance is intended to 
be used in household or similar 
applications such as:
• staff kitchen areas in shops, 

offices, and other residential 
type environments;

• farm houses;
• by clients in hotels, motels 

and other residential type 
environments;

• bed and breakfast type 
environments.

• This appliance is not intended 
for use by persons (including 
children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and 
knowledge, unless they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance by a person 
responsible for their safety. 

• Children should be supervised 
to ensure that they do not play 
with the appliance.

• If the power cord set is 
demaged, it must be replaced 
by a cord set available from the 
manufacturer.

• The appliance is not intended 
to be operated by means of 
an external timer or a separate 
remote-control system.

• The ducts in the pressure 
regulator allowing the escape 
of steam should be checked 
regularly to ensure that they 
are not blocked.

• The container must not be 
opened until the pressure has 
decreased sufficiently.

• Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children.

• Keep the appliance and its 
cord out of reach of children.

• WARNING: Always follow 
the instructions and use the 
appliance properly to avoid 
potential injury.

• WARNING: Make sure to 
avoid spillage on the power 
connector to avoid a potential 
hazard.

• Surface of the heating element 
is subject to residual heat after 
use. 

• Use clean and soft cloth to 
clean the surfaces in contact 
with food.

• Only connect the appliance 
to a grounded power outlet. 
Always make sure that the plug 
is inserted firmly into the power 
outlet.

• Do not use the appliance if the 
plug, the power cord, the inner 
pot, the sealing ring, or the 
main body is damaged.

• Do not let the power cord 
hang over the edge of the 
table or worktop on which the 
appliance stands.

• Make sure the heating 
element, the temperature 
sensor, and the outside of the 
inner pot are clean and dry 
before you put the plug in the 
power outlet.

• Do not plug in the appliance or 
turn the control knob with wet 
hands.

• Make sure the power socket is 
clean and dry before you plug 
in the appliance.

• Do not use the appliance if too 
much air or steam is leaking 
from under the top lid.

• Always put the inner pot in the 
appliance before you put the 
plug in the power outlet and 
switch it on.

• Do not place the inner pot 
directly over an open fire to 
cook food.

• Do not use the inner pot if it is 
deformed.

• Make sure that the sealing ring 
is clean and in good condition.

• The accessible surfaces 
may become hot when the 
appliance is operating. Take 
extra caution when touching 
the surfaces.

• Beware of hot steam coming 
out of the floating valve and 
pressure regulator valve during 
cooking or when you open the 
lid. Keep hands and face away 
from the appliance to avoid 
the steam.

• Do not lift and move the 
appliance while it is operating.

• Do not exceed the maximum 
water level indicated in the 
inner pot to prevent overflow.

• Do not place the cooking 
utensils inside the pot while 
cooking.

• Only use the cooking utensils 
provided. Avoid using sharp 
utensils.

• When cooking soup or viscous 
liquid, do not release pressure 
by turning the pressure 
regulator to the steam vent 
position, otherwise liquid 
might spurt from the pressure 
regulator valve. Wait until the 
pressure is naturally released 
and the floater has dropped to 
open the top lid.

Caution
• Never use any accessories or 

parts from other manufacturers 
or that Philips does not 
specifically recommend. If 
you use such accessories or 
parts, your guarantee becomes 
invalid.

• Do not expose the appliance 
to high temperatures, nor place 
it on a working or still hot stove 
or cooker.

• Do not expose the appliance 
to direct sunlight.

• Place the appliance on a 
stable, horizontal, and level 
surface.

• Do not use the handle on the 
top lid to move the appliance, 
use the side handles instead.

• When pressure is being 
released from the pressure 
regulator valve, hot steam or 
liquid will be ejected. Keep 
hands and face away from the 
steam vent.
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• To avoid scratches, it is 
not recommended to cook 
ingredients with crustaceans 
and shellfish. Remove the hard 
shells before cooking.

• Do not place a magnetic 
substance on the lid. Do not 
use the appliance near a 
magnetic substance.

• Always let the appliance cool 
down to room temperature 
before you clean or move it.

• Always clean the appliance 
after use. Do not clean the 
appliance in dishwasher.

• Always unplug the appliance if 
not used for a longer period.

• If the appliance is used 
improperly or for professional 
or semi-professional purposes, 
or if it is not used according to 
the instructions in this safety 
leaflet, the guarantee becomes 
invalid and Philips refuses 
liability for any damage caused.

• Visit www.philips.com/support 
to download the user manual. 

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable 
standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

3 What’s in the box (fig. 1)
Main unit   Power cord
Rice & Soup ladle  Steaming plate
Measuring cup  Safety leaflet
User manual  Warranty card 
 

4 Overview (fig. 1)

Product overview

a Lid handle h Control Panel

b Top lid i Heating element

c Detachable inner lid j Power socket

d Sealing ring k Locking pin

e Water level indications l Floater

f Side handle m Pressure regulator

g Inner pot n Safety valve

Controls overview

o Heating indicator y Increase button

p Power indicator z Cooking time button

q
Slow cook button (low 
temperature)

{ Bake button

r
Slow cook button (high 
temperature)

| Yogurt button

s
Sauté/sear button (low 
temperature)

} Display screen

t
Sauté/sear button (high 
temperature)

~ Stew button

u Preset timer button � Start/Reheat button

v Decrease button € Keep warm indicator

w Pressure cook button �
Maintain pressure 
indicator

x Cancel/Warm button ‚ Start pressure indicator

Functions overview

Pressure cooking functions
Cooking 
function

Default pressure 
keeping time 
(minute)

Pressure keeping 
time regulating range 
(minute)

Soup 20 20-59

Risotto 14 Not adjustable

Rice 14 Not adjustable

Steam 10 5-59

Meat/Poultry 15 12-59

Manual 2 2-59
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Normal cooking functions
Cooking 
function

Default cooking 
time

Cooking time 
regulating range

Slow cook 
(low 
temperature)

6 hours 2 - 12 hours

Slow cook 
(high 
temperature)

6 hours 2 - 12 hours

Sauté/sear 
(low 
temperature)

2 minutes 2 minutes - 2 hours

Sauté/sear 
(high 
temperature)

2 minutes 2 minutes - 2 hours

Stew 1 hour 20 minutes - 10 hours

Yogurt 8 hours 6 - 12 hours

Bake 45 minutes 10 - 59 minutes

Reheat 25 minutes 8 - 25 minutes

5 Using the electric 
pressure cooker

Before first use
1 Remove all packaging materials from the appliance.
2 Take out all the accessories from the inner pot.
3 Clean the parts of the electric pressure cooker 

thoroughly before using it for the first time (see chapter 
"Cleaning and Maintenance").

Note

 • Make sure all parts are completely dry before you 
start using the electric pressure cooker.

Preparations before cooking 
(fig. 2)
Before using the electric pressure cooker to cook food, 
follow below preparation steps:
1 Hold the lid handle and turn it anti-clockwise until the 

top lid cannot move any more, then lift up the top lid.
2 Take out the inner pot from the electric pressure cooker 

and put the pre-washed food in the inner pot.
3 Wipe the outside of the inner pot dry, then put it back 

into the electric pressure cooker.
4 Place the top lid onto the electric pressure cooker and 

turn it clockwise. You will hear a “click” sound when the 
top lid is properly locked.

Note

 • Make sure the sealing ring is properly assembled 
around the edge of the detachable inner lid.

 • Make sure the pressure regulator valve and floating 
valve are clean and not blocked.

 • Make sure the outside of the inner pot is dry and 
clean, and that there is no foreign residue on the 
heating element.

 • Make sure the inner pot is in proper contact with the 
heating element.

Cooking food (fig. 3)

Note

 • Do not fill the inner pot with less than 1/3 or more 
than 2/3 full of food and liquid.

 • For food that expands during cooking, do not fill the 
inner pot with more than 1/2 full of food and liquid.

 • For rice cooking, follow the water level indications 
on the inside of the inner pot. You can adjust the 
water level for different types of rice and according to 
your own preference. Do not exceed the maximum 
quantities indicated on the inside of the inner pot.

 • Make sure the floater on the top lid drops down 
before cooking.

 • After the cooking process is started, you can press 
Cancel/Warm to deactivate the current work, and the 
appliance goes to standby mode.

Pressure cooking
1 Follow the steps in “Preparations before cooking”.
2 Turn the pressure regulator to seal.
3 Put the plug in the power socket.

 » The power indicator starts flashing.
4 Press Pressure cook to choose one of the pressure 

cooking functions - Soup, Risotto, Rice, Steam, Meat/
Poultry or Manual. 
 » The default pressure keeping time is displayed on 
the screen.

Note

 • The pressure keeping time is not adjustable for 
Risotto and Rice.

5 To set a different pressure keeping time, press Cooking 
time.

6 Press  or  to set the pressure keeping time.
7 Press Start/Reheat to start the cooking process.
8 When the electric pressure cooker reaches the working 

pressure:
 » Maintain Pressure lights up.

9 When the pressure keeping time has elapsed, the 
electric pressure cooker automatically switches to keep 
warm mode.
 » The keep warm indicator (Keep warm) lights up.

10 Turn the pressure regulator to vent.
 » The electric pressure cooker starts releasing pressure.
 » The floater drops down when the pressure is 
released sufficiently.

11 Hold the top lid handle and turn the lid anti-clockwise 
until it cannot move any more, then lift it up.

Note

 • When cooking soup or viscous liquid, do not release 
pressure by turning the pressure regulator to vent, 
otherwise liquid might spurt from the pressure 
regulator valve. Wait until the pressure is naturally 
released and the floater has dropped down to open 
the top lid.

 • The pressure keeping timer will start counting down 
when the working pressure is reached.

 • After the cooking is finished and the pressure is 
released, you can press the cancel button (Warm/
Cancel) and unplug the electric pressure cooker to 
turn off the keep warm function or when not in use.

Normal cooking

Note

 • For normal cooking, you can cook food without 
adding water in the inner pot. In this case, make sure 
to turn the pressure regulator to bake.

 • Make sure to keep the top lid open for the entire time 
when you cook food in the Sauté/sear mode.

 • To choose the Reheat function, press Start/Reheat 
when the appliance is in standby mode.

To cook food with normal pressure, press the cooking 
buttons and choose Slow cook, Sauté/sear, Stew, Yogurt 
or Bake.
1 Follow the steps in “Preparations before cooking”.
2 Turn the pressure regulator to bake or seal.

• For Slow cook, Stew and Yogurt, turn the pressure 
regulator to seal.

• For Bake, turn the perssure regulator to bake.
3 Put the plug in the power socket.

 » The power indicator (Power) starts flashing.
4 Press the desired cooking function button to choose a 

cooking mode.
5 To set a different cooking time, press Cooking time.

 » The cooking time flashes on the screen.
6 Press or  to set the cooking time.
7 Press Start/Reheat to start the cooking process.
8 When the cooking time has elapsed, the electric 

pressure cooker automatically switches to keep warm or 
standby mode.

9 Turn the pressure regulator to vent.
10 Hold the top lid handle and turn the lid anti-clockwise 

until it cannot move any more, then lift it up.

Baking recipe

Apple cake with hazelnuts
Ingredients:
• 190g margarine
• 190g flour
• 200g sugar
• 3/4 tsp.baking powder
• Cinnamon
• 100g almond meal
• 2 medium eggs
• 80ml of mayple syrup
• 2 medium apples, peeled, cored and cut into eights.
1 Mix the margarine with sugar, add the eggs and mix 

thoroughly. Add the flour, baking powder and almond 
meal, mix until the mixture is creamy. Fold with maple 
syrups.

2 Grease the base and slides of the inner pot, add the 
mixture and smooth the top of mixture to create level 
finish. Place the apples on top, pushing them slightly 
into the mixture. Sprinkle with cinnamon.

3 Press Bake, set cooking time for 50 minutes and press 
Start/Reheat. Close the lid.

Preset time for delayed cooking 
(fig.4)
You can preset the delayed cooking time for different 
cooking functions. The preset timer is available up to 24 
hours.
1 After the cooking function is selected, press Preset 

timer.
 »The hour unit starts flashing on the display.

2 Press  or  to set the hour unit.
3 After the hour unit is set, press Preset timer again.

 » The minute unit starts flashing on the display. 
4 Press  or  to set the minute button.
5 Press Preset timer to confirm the preset time.
6 Press Start/Reheat to start the cooking process.
7 When the preset time has elapsed, the electric pressure 

cooker starts working automatically.

Note

 • The preset function is not available in the 
following modes: Sauté/Sear (both low and high 
temperatures), Reheat, Manual and Warm.

Assembling and disassembling 
the pressure regulator

Warning

 • Do not disassemble the pressure regulator during 
cooking. Always unplug the electric pressure cooker 
and wait until the pressure has been released 
sufficiently to do so.

• To disassemble the pressure regulator:
1 Turn the lower screw anticlockwise until it becomes 

loose.
2 Pull it up and take out the pressure regulator.
• To assemble the pressure regulator:
1 Assemble the lower screw back to the regulator.
2 Make sure the regulator points at the sealed position 

 (  ) and put it back to the steam valve.
3 Turn the screw clockwise until it is fastened.

6 Cleaning and 
Maintenance
Note

 • Unplug the electric pressure cooker before starting 
to clean it.

 • Wait until the electric pressure cooker has cooled 
down sufficiently before cleaning it.

Interior
Inside of the top lid and the main body:
• Wipe with wrung out and damp cloth.

• Make sure to remove all the food residues stuck to 
the electric pressure cooker.

Heating element:
• Wipe with wrung out and damp cloth.
• Remove food residues with wrung out and damp 

cloth.
Sealing ring:

• Soak in warm water and clean with sponge.
Inner lid:

• Remove the detachable inner lid. Soak it in warm 
water and clean with sponge.

Exterior
Surface of the top lid and outside of the main body:
• Wipe with a cloth damped with soap water.

• Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
• Make sure to remove all the food residues around the 

pressure regulator valve and floating valve.
Pressure regulator valve and floating valve:

• Disassemble the pressure regulator, soak it in warm 
water, and clean with sponge.

• Remove food residues in the pressure regulator valve 
and floating valve.

Accessories
Measuring cup, rice &soup ladle, and inner pot:

• Soak in hot water and clean with sponge.

7 Specifications
Model Number HD2137

Rated power output 1000W

Rated capacity 6.0L

Warm keeping temperature 60-80°C

Note

 • Always unplug the appliance if not used for a longer 
period.

8 Recycling
This symbol means that this product shall not 
be disposed of with normal household waste 
(2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate 
collection of electrical and electronic products. 
Correct disposal helps prevent negative consequences for 
the environment and human health.

9 Guarantee and service
If you need service or information, or if you have a 
problem, visit the Philips website at  
www.philips.com or contact the Philips Customer Care 
Center in your country. You can find its phone number in 
the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer 
Care Center in your country, go to your local Philips dealer. 

EN User manual UK Посібник користувача

HD2137



Українська

1 Ваша електрична 
скороварка

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку 
пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на 
веб-сайті www.philips.com/welcome.

2 Важлива інформація

Безпека
Перед тим як використовувати пристрій, уважно 
прочитайте цей посібник користувача та зберігайте 
його для майбутньої довідки.

Небезпечно
• Пристрій не можна занурювати 

у воду.

Увага!
• Перед тим як під’єднувати 

пристрій до електромережі, 
перевірте, чи збігається 
напруга, вказана на ньому, із 
напругою в електромережі.

• Пристрій призначений для 
побутового використання 
вдома або в інших подібних 
місцях:
• на службових кухнях у 

магазинах, офісах та в інших 
житлових середовищах;

• у житлових будівлях на 
фермах;

• клієнтами в готелях, 
мотелях та інших житлових 
середовищах;

• у готелях із комплексом 
послуг «ночівля і сніданок».

• Цей пристрій не призначено 
для користування 
особами (включаючи 
дітей) з послабленими 
фізичними відчуттями чи 
розумовими здібностями, 
або без належного досвіду 
та знань, крім випадків 
користування під наглядом 
чи за вказівками особи, яка 
відповідає за безпеку їх 
життя. 

• Дорослі повинні стежити, 
щоб діти не бавилися 
пристроєм.

• Якщо з’єднувальний кабель 
живлення пошкоджено, 
замініть його на кабель 
живлення від виробника.

• Цей пристрій не призначено 
для керування за допомогою 
зовнішнього таймера 
чи окремої системи 
дистанційного керування.

• Потрібно регулярно 
перевіряти канали 
регулятора тиску, через 
які виходить пара, чи їх не 
заблоковано.

• Не можна відкривати 
контейнер, поки тиск 
достатньо не зменшиться.

• Не дозволяйте дітям 
виконувати чищення та 
обслуговування.

• Тримайте пристрій і шнур 
подалі від дітей.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди 
дотримуйтеся інструкцій та 
користуйтеся пристроєм 
належним чином для 
уникнення можливого 
травмування.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для 
уникнення потенційної 
небезпеки не проливайте 
воду на роз’єм живлення.

• Покриття нагрівального 
елемента може виділяти 
тепло після використання. 

• Використовуйте чисту та 
м’яку ганчірку для чищення 
поверхонь, які контактують з 
їжею.

• Під’єднуйте пристрій лише 
до заземленої розетки. 
Завжди перевіряйте, чи 
штекер зафіксовано в розетці 
належним чином.

• Не використовуйте пристрій, 
якщо штекер, кабель 
живлення, внутрішню 
каструлю, ущільнююче 
кільце або основний корпус 
пошкоджено.

• Шнур живлення не повинен 
висіти над краєм столу або 
над робочою поверхнею, на 
якій стоїть пристрій.

• Перед тим як під’єднати 
пристрій до електромережі, 
перевірте, чи нагрівальний 
елемент, датчик температури та 
зовнішня частина внутрішньої 
каструлі чисті та сухі.

• Не під’єднуйте пристрій до 
мережі та не повертайте 
регулятор мокрими руками.

• Перед тим як під’єднувати 
пристрій до мережі, 
перевіряйте, чи розетка 
чиста і суха.

• Не використовуйте пристрій, 
якщо з-під верхньої кришки 
виходить надто багато 
повітря або пари.

• Під час приготування 
супу або в’язких рідких 
страв не зменшуйте тиск, 
повертаючи регулятор тиску 
у положення парового 
отвору, інакше рідина може 
раптово вирватися з клапана 
регулятора тиску. Перш ніж 
відкрити верхню кришку, 
почекайте, поки тиск сам 
не спаде, а поплавець не 
опуститься.

Увага
• Не використовуйте 

аксесуари чи деталі інших 
виробників, за винятком тих, 
які рекомендує компанія 
Philips. Використання таких 
аксесуарів чи деталей 
призведе до втрати гарантії.

• Оберігайте пристрій від 
дії високих температур, не 
ставте його на увімкнену або 
ще гарячу пічку чи кухонну 
плиту.

• Оберігайте пристрій від дії 
прямих сонячних променів.

• Поставте пристрій на стійку, 
горизонтальну і рівну 
поверхню.

• Не використовуйте ручку 
на верхній кришці для 
переміщення пристрою, 
використовуйте для цього 
бічні ручки.

• Коли тиск спускається через 
клапан регулятора тиску, 
виходить гаряча пара або 
рідина. Тримайте руки та 
обличчя подалі від парового 
отвору.

• Перш ніж під’єднувати 
пристрій до електромережі 
та вмикати його, потрібно 
вставити внутрішню 
каструлю.

• Не ставте внутрішню 
каструлю безпосередньо 
на відкритий вогонь, щоб 
приготувати страву.

• Не використовуйте 
внутрішню каструлю, якщо 
вона деформувалася.

• Перевірте, чи ущільнююче 
кільце чисте і в хорошому стані.

• Коли пристрій працює, 
можуть нагріватися доступні 
для дотику поверхні. Будьте 
особливо обережні, коли 
торкаєтесь поверхонь 
пристрою.

• Пам’ятайте, що під час 
приготування або коли 
відкрита кришка, із 
плаваючого клапана та 
клапана регулятора тиску 
виходить гаряча пара. 
Щоб не обпектись парою, 
тримайте руки й обличчя 
подалі від пристрою.

• Не піднімайте і не переносіть 
пристрій, коли він працює.

• Для запобігання 
переповненню не наливайте 
води вище максимального 
рівня, який вказаний у 
внутрішній каструлі.

• Не ставте кухонне начиння 
всередину каструлі під час 
приготування їжі.

• Використовуйте лише 
кухонне приладдя 
із комплекту. Не 
використовуйте гостре 
кухонне приладдя.

• Для запобігання подряпинам 
не рекомендується готувати 
страви з креветками та 
ракоподібними. Перед 
приготуванням видаліть 
панцирі.

• Не ставте на кришку 
магнітні матеріали. Не 
використовуйте пристрій біля 
магнітних матеріалів.

• Перед тим як чистити або 
перенести пристрій, дайте 
йому охолонути до кімнатної 
температури.

• Чистіть пристрій після 
використання. Не мийте 
пристрій у посудомийній 
машині.

• Якщо Ви не плануєте 
користуватися пристроєм 
довший час, завжди 
від’єднуйте його від 
електромережі.

• Якщо пристрій 
використовується 
неналежно, для (напів-)
професійних чи інших цілей 
всупереч цій інструкції з 
безпеки, гарантія втрачає 
чинність, а компанія Philips 
не несе відповідальності за 
заподіяну шкоду.

• Відвідайте веб-сайт  
www.philips.com/support, 
щоб завантажити посібник 
користувача. 

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним 
стандартам та правовим нормам, що стосуються 
впливу електромагнітних полів.

3 Комплектація упаковки 
(мал.  1)

Головний блок Шнур живлення
Ополоник для рису й супу Тарілка для  
 обробки парою
Мірна чашка Брошура з інстр 
 укціями з безпеки
Посібник користувача Гарантійний талон

4 Огляд (мал. 1)

Опис виробу

a Ручка кришки h Панель керування

b Верхня кришка i Нагрівальний елемент

c Знімна внутрішня 
кришка

j Роз'єм для кабелю 
живлення

d Ущільнююче кільце k Фіксатор

e Індикатори рівня води l Клапан рівня тиску

f Бічні ручки m Регулятор тиску

g Внутрішня каструля n Захисний клапан

Огляд елементів керування

o Розігpів y Кнопка збільшення

p Початок роботи z Час готування

q Як у печі Hиз Tемп { Випікання

r Як у печі Bиc Tемп | Йогурт

s Печеня Овочі } Дисплей

t Печеня М’ясо ~ Тушкування

u Відклад. старт � Старт/ Розігрів

v Кнопка зменшення € Підігрів

w Режим Cкоpоваpки � Готув. під тиском

x Відміна Підігpів ‚ Нагніт. тиску

Огляд функцій

Функції скороварки
Функція 
приготу-
вання

Стандартний 
час роботи під 
тиском (хв.)

Діапазон регулю-
вання часу роботи 
під тиском (хв.)

Суп 20 20–59

Крупи 14
Налаштувати не-

можливо

Рис 14
Налаштувати не-

можливо

Готування на 
парі

10 5–59

М’ясо/птиця 15 12–59

Своя страва 2 2–59

Функції звичайного приготування
Функція при-
готування

Стандартний час 
приготування

Діапазон регулюван-
ня часу приготування

Як у печі 
(за низької 
температури)

6 годин 2–12 годин

Як у печі 
(за високої 
температури)

6 годин 2–12 годин

Печеня овочі 2 хвилини 2 хвилини – 2 години

Печеня м’ясо 2 хвилини 2 хвилини – 2 години

Тушкування 1 година 20 хвилин – 10 годин

Йогурт 8 годин 6–12 годин

Випікання 45 хвилин 10–59 хвилин

Розігрів 25 хвилин 8–25 хвилин

5 Використання 
електричної скороварки

Перед першим використанням
1 Зніміть із пристрою всі пакувальні матеріали.
2 Вийміть усі аксесуари з внутрішньої каструлі.
3 Перед першим використанням добре почистіть 

частини електричної скороварки (див. розділ 
«Чищення та догляд»).

Примітка

 • Перед тим як використовувати електричну 
скороварку, перевірте, чи всі частини сухі.

Підготовка до роботи (мал. 2)
Перш ніж використовувати електричну скороварку для 
приготування їжі, виконайте подані нижче підготовчі 
дії:
1 Тримаючи за ручку кришки, повертайте її проти 

годинникової стрілки до упору, а тоді підніміть 
верхню кришку.

2 Вийміть внутрішню каструлю з електричної 
скороварки і покладіть попередньо помиті продукти 
у внутрішню каструлю.

3 Витріть насухо зовнішню частину внутрішньої 
каструлі, після чого поставте її назад у електричну 
скороварку.

4 Встановіть верхню кришку на електричну 
скороварку і поверніть її за годинниковою стрілкою. 
Коли верхню кришку буде належним чином закрито, 
буде чути клацання.

Примітка

 • Перевірте, чи ущільнююче кільце належним 
чином встановлено навколо краю знімної 
внутрішньої кришки.

 • Перевірте, чи клапан регулятора тиску і 
плаваючий клапан чисті та не заблоковані.

 • Перевірте, чи зовнішня частина внутрішньої 
каструлі чиста і суха, а на нагрівальному елементі 
немає залишків їжі.

 • Переконайтеся, що внутрішня каструля належно 
контактує з нагрівальним елементом.

Приготування їжі (мал. 3)

Примітка

 • Не наповнюйте внутрішню каструлю продуктами 
та рідиною менше, ніж на 1/3, або більше, ніж на 
2/3.

 • У разі використання продуктів, які під час 
приготування збільшуються в об’ємі, не 
наповнюйте внутрішню каструлю продуктами та 
рідиною більше, ніж на 1/2.

 • У разі приготування рису дотримуйтеся позначок 
рівня води всередині внутрішньої каструлі. 
Можна змінити рівень води відповідно до типу 
рису та власних уподобань. Не перевищуйте 
максимальної кількості продуктів, вказаної 
всередині внутрішньої каструлі.

 • Перш ніж готувати їжу, перевірте, чи опускається 
поплавець на верхній кришці.

 • Після запуску процесу приготування можна 
натиснути кнопку Відміна/Підігрів, щоб вимкнути 
поточне завдання і перевести пристрій у режим 
очікування.

Приготування їжі під тиском
1 Виконайте кроки в розділі «Підготовка до роботи».
2 Поверніть регулятор тиску в положення Нагніт.тиску.
3 Вставте штекер у розетку.

 »Почне блимати індикатор живлення.
4 Натисніть кнопку Режим Скороварки для вибору 

однієї з функцій приготування скороварки – Суп, 
Рис, Крупи, Пароварка, М’ясо/Птиця, Своя страва. 
 » На екрані відображається стандартний час 
приготування під тиском.

Примітка

 • Неможливо налаштувати час приготування під 
тиском для функцій Крупи та Рис.

5 Щоб встановити інший час приготування під тиском, 
натисніть кнопку Час готування.

6 За допомогою кнопок  або  встановіть час 
роботи під тиском.

7 Натисніть кнопку Старт/Розігрів, щоб розпочати 
процес приготування.

8 Коли електрична скороварка досягне робочого 
тиску:
 » засвітиться індикатор Готув. під тиском.

9 Коли час роботи під тиском завершиться, 
електрична скороварка автоматично перейде в 
режим збереження тепла.
 » Засвітиться індикатор збереження тепла (Підігрів).

10 Поверніть регулятор тиску в положення Скид.Тиску.
 » Електрична скороварка почне спускати тиск.
 » Коли тиск достатньо упаде, клапан опуститься.

11 Тримаючи за ручку верхньої кришки, поверніть 
кришку проти годинникової стрілки до упору і 
підніміть її.

Примітка

 • Під час приготування супу або в’язких рідких 
страв не зменшуйте тиск, повертаючи регулятор 
тиску в положення подачі повітря, інакше рідина 
може раптово вирватися з клапана регулятора 
тиску. Перш ніж відкрити верхню кришку, 
почекайте, поки тиск сам не спаде, а поплавець 
не опуститься.

 • Таймер роботи під тиском почне відлік, коли буде 
досягнуто робочого тиску.

 • Після завершення приготування і спуску тиску 
можна натиснути кнопку скасування (Warm/
Cancel) і від’єднати електричну скороварку, 
щоб вимкнути функцію збереження тепла або 
перестати користуватися пристроєм.

Звичайне приготування

Примітка

 • У разі звичайного приготування їжі можна не 
додавати воду у внутрішню каструлю. У такому 
разі поверніть регулятор тиску у положення 
Випічка.

 • Пам’ятайте, що у разі приготування їжі у режимі 
Печеня м’ясо верхня кришка має бути весь час 
відкрита.

 • Щоб вибрати функцію Розігрів натисніть кнопку 
Старт/Розігрів коли пристрій знаходиться у 
режимі очікування.

Для приготування їжі за нормального тиску натисніть 
кнопки приготування та виберіть функцію Як у печі, 
Печеня, Тушкування, Йогурт або Випікання.
1 Виконайте кроки в розділі «Підготовка до роботи».
2 Поверніть регулятор тиску в положення Випічка або 

Нагніт. Тиску.
• Для функцій Як у печі, Тушкування та Йогурт 

поверніть регулятор тиску в положення Нагніт. 
Тиску.

• Для функції Випікання поверніть регулятор тиску 
в положення Випічка.

3 Вставте штекер у розетку.
 » Почне блимати індикатор Приготування.

4 Натисніть кнопку потрібної функції приготування, 
щоб вибрати режим приготування.

5 Щоб встановити інший час приготування, натисніть 
кнопку Час приготування.
 »На екрані блимає індикація часу 
приготування.

6 За допомогою кнопок  або  встановіть час 
приготування.

7 Натисніть кнопку Старт/Розігрів, щоб розпочати 
процес приготування.

8 Коли час приготування завершиться, електрична 
скороварка автоматично перейде в режим 
збереження тепла або очікування.

9 Поверніть регулятор тиску в положення Скид. Тиску.
10 Тримаючи за ручку верхньої кришки, поверніть 

кришку проти годинникової стрілки до упору і 
підніміть її.

Рецепт випікання

Яблучний пиріг із лісовими 
горіхами
Інгредієнти:
• 190 г маргарину
• 190 г борошна
• 200 г цукру
• 3/4 чайної ложки порошку для печива
• кориця
• 100 г мигдального борошна
• 2 середні яйця
• 80 мл кленового сиропу
• 2 середні яблука, почищені, без серцевини, розрізані 

на 8 частин.
1 Змішайте маргарин із цукром, додайте яйця і 

ретельно перемішайте. Додайте борошно, порошок 
для печива та мигдальне борошно і перемішуйте до 
утворення кремоподібної суміші. Додайте кленовий 
сироп.

2 Змастіть дно та бічні стінки внутрішньої каструлі, 
додайте суміш і розрівняйте її зверху. Викладіть 
зверху яблука, злегка проштовхуючи їх у суміш. 
Посипте корицею.

3 Натисніть кнопку Випікання встановіть час 
приготування 50 хвилин і натисніть Старт/Розігрів 
Закрийте кришку.

Попередньо встановлений час 
для відкладеного приготування 
(мал. 4)
Можна попередньо встановити час для відкладеного 
приготування для різних функцій приготування. Можна 
налаштувати таймер до 24 годин.
1 Після вибору функції приготування натисніть кнопку 

Відклад. старт.
 »На дисплеї почне блимати значення годин.

2 Щоб встановити годину, натискайте кнопку  або .
3 Після встановлення значення годин знову натисніть 

кнопку Відклад. старт.
 »На дисплеї почне блимати значення хвилин. 

4 Щоб встановити хвилини, натискайте кнопку  або .
5 Щоб підтвердити встановлений час, натисніть кнопку 

Відклад. старт.
6 Натисніть кнопку Старт/Розігрів, щоб розпочати 

процес приготування.
7 Коли мине встановлений час, електрична 

скороварка автоматично розпочне процес 
приготування.

Примітка

 • Функція попереднього налаштування недоступна 
у таких режимах: Печеня (як за низької, так і за 
високої температури), Розігрів Своя страва та 
Підігрів.

Збирання і розбирання 
регулятора тиску

Увага!

 • Не розбирайте регулятор тиску під час 
приготування. Завжди від’єднуйте електричну 
скороварку від мережі, почекавши, поки 
достатньо спаде тиск.

• Щоб розібрати регулятор тиску:
1 Поверніть нижній гвинт проти годинникової стрілки, 

щоб послабити його.
2 Потягніть догори і вийміть регулятор тиску.
• Щоб зібрати регулятор тиску:
1 Встановіть нижній гвинт назад на регулятор.
2 Перевірте, чи регулятор повернуто в положення 

Нагніт. Тиску ( ) і вставте його назад до парового 
клапана.

3 Повертайте гвинт за годинниковою стрілкою, щоб 
зафіксувати його.

6 Чищення та догляд
Примітка

 • Перед чищенням від’єднайте електричну 
скороварку від електромережі.

 • Перед чищенням зачекайте, поки електрична 
скороварка достатньо не охолоне.

Внутрішня частина
Внутрішня частина верхньої кришки та основного 
корпусу:
• витріть викрученою і вологою ганчіркою;

• видаліть усі залишки продуктів, які прилипли до 
електричної скороварки.

Нагрівальний елемент:
• витріть викрученою і вологою ганчіркою;
• видаліть залишки продуктів викрученою і вологою 

ганчіркою.
Ущільнююче кільце:

• замочіть у теплій воді та помийте губкою.
Внутрішній кришка:

• вийміть знімну внутрішню кришку; замочіть її у 
теплій воді та помийте губкою.

Зовнішня частина
Поверхня верхньої кришки та зовнішня частина 
основного корпусу:
• витріть ганчіркою, змоченою у воді з миючим 

засобом;
• витирайте панель керування лише м’якою і сухою 

ганчіркою;
• видаліть усі залишки продуктів навколо клапана 

регулятора тиску і плаваючого клапана.

Клапан регулятора тиску і плаваючий клапан:
• розберіть регулятор тиску, замочіть його у теплій 

воді і помийте губкою;
• видаліть залишки продуктів у клапані регулятора 

тиску і плаваючому клапані.

Аксесуари
Мірна ложка, ложка для рису, ополоник для рису й супу 
і внутрішня каструля:

• замочіть у гарячій воді та помийте губкою.

7 Технічні характеристики
Номер моделі HD2137

Номінальна вихідна потужність 1000 Вт

Номінальна ємність 6,0 л

Температура підтримання тепла 60–80 °C

Примітка

 • Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм 
довший час, завжди від’єднуйте його від 
електромережі.

8 Переробка
Цей символ означає, що цей виріб не 
підлягає утилізації зі звичайними побутовими 
відходами (2012/19/EU).
Дотримуйтесь правил розділеного збору 
електричних та електронних пристроїв у 
Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти 
негативному впливу на навколишнє середовище та 
здоров’я людей.

9 Гарантія та 
обслуговування

Якщо Вам необхідне обслуговування чи інформація 
або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії 
Philips www.philips.com чи зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні. 
Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. 
Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування 
клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips. 

10 Усунення несправностей
Якщо Ваша електрична скороварка не працює належним чином або якщо якість приготованої їжі незадовільна, 
див. таблицю нижче. Якщо Вам не вдасться вирішити проблему, зверніться до сервісного центру Philips або до 
Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні.

Проблема Причина Вирішення

Мені важко відкривати 
кришку після 
приготування.

Потрібно спустити тиск.

 

Клапан  
регулювання тиску

Випічка

Нагніт.
Тиску

Скид.
Тиску

 Поплавець

Встановіть важіль регулювання тиску в положення 
"Скид. Тиску".
І почекайте, поки клапан не опуститься.

Клапан застряг у верхньому 
положенні.

Встановіть важіль регулювання тиску в положення 
"Скид. Тиску".
І почекайте, поки клапан не опуститься.

Мені не вдається закрити 
верхню кришку.

Ущільнююче кільце не 
встановлено належним 
чином.

Перевірте, чи ущільнююче кільце правильно 
встановлено навколо внутрішньої частини верхньої 
кришкою.

Клапан застряг у верхньому 
положенні.

Клапан блокує стопорний штир. Натисніть на клапан, 
щоб він не блокував стопорний штир.

Протікання рідини з-під 
кришки.

Немає ущільнюючого кільця.

 

Ущільнююче 
кільце

Внутрішня 
кришка

Внутрішня 
кришка

Ущільнююче 
кільце

Встановіть ущільнююче кільце належним чином на 
внутрішню кришку.

Продукти або їхні залишки 
під ущільнюючим кільцем.
Кришку не встановлено 
належним чином.

Зніміть ущільнююче кільце, належним чином 
почистіть його і встановіть на місце.
Зніміть та знову встановіть кришку, перевіряючи 
правильність її встановлення.

Рівень тиску всередині 
пристрою ненормальний.

У цьому випадку пара виходитиме через захисний 
клапан. Віднесіть пристрій до дилера Philips або 
сервісного центру, уповноваженого Philips.

Протікання крізь клапан.

Ущільнююче кільце 
пошкоджене.

Замініть ущільнююче кільце.

Продукти або їхні залишки 
під ущільнюючим кільцем.

Зніміть ущільнююче кільце, належним чином 
почистіть його і встановіть на місце.

Клапан не піднімається 
після того, як пристрій 
починає створювати тиск.

Продуктів і води нижче 
мінімального рівня.

Додайте продукти/воду. Перевірте, чи у внутрішній 
каструлі достатньо їжі і води.

Протікання з кришки або 
клапана регулювання тиску.

Віднесіть пристрій до дилера Philips або сервісного 
центру, уповноваженого Philips.

На екрані 
відображається напис 
"E3".

Температура всередині 
внутрішньої каструлі занадто 
висока.

Почекайте, поки вона опуститься до кімнатної 
температури.

На екрані 
відображається напис 
"E1", "E2" або "E4".

Електрична скороварка 
несправна.

Віднесіть пристрій до дилера Philips або сервісного 
центру, уповноваженого Philips.

10 Troubleshooting
If your electric pressure cooker does not function properly or if the cooking quality is insufficient, consult the table below. If 
you are unable to solve the problem, contact a Philips service center or the Consumer Care Center in your country.

Problem Cause Solution

I have difficulties 
opening the lid after 
cooking.

Need to release the pressure.

Pressure
Control Valve

Floater bake

vent

seal

Set the pressure control valve to 'Vent'.
And wait until the floater has dropped.

Floater stuck in up position.
Set the pressure control valve to 'Vent'.
And wait until the floater has dropped.

I have difficulties closing 
the top lid. 

The sealing ring is not well 
assembled.

Make sure the sealing ring is well assembled around the 
inside of the top lid.

The floater stuck in up position.
The floater blocks the locking pin. Push down the 
floater so that it does not block the locking pin.

Leaking from under lid.

Sealing ring missing.

Sealing ring

Inner lid

Sealing ring

Inner lid

Put sealing ring in place correctly on inner lid.

Food or debris under sealing ring.
Lid not correctly closed.

Remove the sealing ring, clean and replace.
Open and reclose the lid, checking for correct closing.

The pressure level inside of the 
appliance is abnormal.

In this case the safety valve will be releasing steam. Take 
the appliance to your Philips dealer or a service center 
authorized by Philips.

Leaking from floater
Sealing ring broken. Replace the sealing ring.

Food or debris under sealing ring. Remove the sealing ring, clean and replace.

Floater does not rise up 
after the appliance starts 
pressurizing.

Food&water are below minimum 
level.

Add food/water. Make sure there is enough food and 
water in the inner pot.

Leaking from lid or pressure 
control valve.

Take the appliance to a Philips service dealer.

E3 displays on the 
screen.

The temperature inside the inner 
pot is too high.

Wait until it falls down to room temperature.

E1, E2, or E4 displays on 
the screen.

The electric pressure cooker has 
malfunction.

Take the appliance to a Philips service center.

 Поплавець


